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2. IMPACTE ECONÒMIC GENERAT

PEL SISTEMA PÚBLIC D’R+D+I SOBRE
L’ECONOMIA CATALANA
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Cal tenir present que, quan s’analitza el conjunt d’institucions que realitzen tasques de recerca, desenvolupament i innovació a Catalunya, dins el sector públic, el primer agent que cal considerar és el SiCUP
Cald’universitats
tenir presentpúbliques
que quancatalanes)
s’analitzai els
el conjunt
que realitzen
tasques
Recerca,
(sistema
seus ensd’institucions
vinculats. En aquesta
part del
treball,de
doncs,
el
Desenvolupament
i
Innovació
a
Catalunya,
dins
el
sector
públic,
el
primer
agent
a
considerar
és
el
que es pretén és explicitar l’R+D+I addicional feta a Catalunya, amb finançament públic.

conjunt d’ens recollits en la figura 3.2 del present treball, això és el SiCUP (Sistema d’Universitats
Públiques Catalanes i l’UOC) i els ens vinculats al mateix.
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Font: Elaboració pròpia.
Font: AQR-Lab.

A partir de la classificació proposada per la Secretaria d’Universitats i Recerca, la figura 6.2 pretén

A partir de la classificació proposada per la Secretaria d’Universitats i Recerca es pot visualitzar el convisualitzar el conjunt d’agents d’R+D+i públics de Catalunya, que són: les universitats, els centres
junt d’agents d’R+D+I públics de Catalunya.

de recerca, les grans infraestructures de recerca, les institucions hospitalàries, els parcs científics i
tecnològics, les xarxes de referència i els grups de recerca. Atenent a tot això, és important
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Font: elaboració d’AQR-Lab seguint la classificació de les unitats d’R+D+I de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

És important caracteritzar adequadament els agents d’R+D+I que s’analitzen per evitar duplicitats en la
comptabilització dels impactes que resultin en un sobredimensionament fictici de la seva magnitud.
Quan s’analitzen les unitats que componen cadascuna de les categories, s’identifiquen algunes duplicitats: per exemple, alguns ens del SiCUP (i vinculats) també són grups de recerca, instituts de recerca i/o
inclouen parcs científics i tecnològics. Igualment, es detecten unitats d’R+D+I incloses simultàniament
en diferents categories. Per exemple, algun centre del CSIC és centre CERCA; així mateix, la majoria de
centres de recerca i instituts d’investigació sanitària també són centres CERCA; alguns grups i centres
de recerca estan ubicats en parcs científics o tecnològics, alguns centres de recerca inclouen grans infraestructures de suport a la recerca (GISR) o, per no ser més exhaustius, les unitats considerades com a
centres de recerca i que també apareixen com a unitats de les xarxes tecnològiques.
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tecnològiques.
Figura 6.3. Agents d’R+D+i a Catalunya.
Imatge 20. Confluències de les activitats dels agents d’R+D+I públics a Catalunya
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Font: Elaboració pròpia.

Tenint en compte el ja dit, s’identifiquen set agents generadors d’impacte: els agents
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incloses en l’anàlisi d’aquest apartat. No es consideren aquí ni la recerca feta pel SiCUP ni altres institucions incloses en el sistema públic d’R+D+I a Catalunya sobre el qual no s’ha aconseguit informació
estadística. Per tant, de nou, els resultats estan esbiaixats a la baixa.
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Figura 6.4. Agents d’R+D+I generadors d’impacte econòmic

Imatge 21. Agents d’R+D+I generadors d’impacte econòmic

A – SiCUP i ens vinculats
B - Centres de Recerca CERCA
C - Centres de Recerca CSIC
D - Grans Infraestructures de Suport a la Recerca (GISR)
E - Institucions Hospitalàries
F - Centres Tecnològics (Tecnio, Eurecat)
G - Parcs Científics i Tecnològics (no universitaris)

Font: Elaboració
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del Departament
d’Universitats
i Recerca de la Generalitat
de Catalunya.
Font:pròpia
elaboració
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i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

2.2. EFECTE ECONÒMIC TOTAL ORIGINAT PER L’EXISTÈNCIA DEL SISTEMA PÚBLIC
D’R+D+I A CATALUNYA
Seguint la mateixa metodologia que en l’apartat anterior, però ara adaptada a les institucions d’R+D+I, a
continuació es presenten els resultats obtinguts i que caracteritzen l’impacte del sistema públic d’R+D+I
addicional al ja considerat en l’apartat 1 (SiCUP).
«El sistema públic d’R+D+I va generar el 2015 una facturació total a Catalunya per valor de 1.168 M€, la
qual cosa representa una facturació diària de 3,2 M€.»
«El sistema públic d’R+D+I va generar 706 M€ de PIB, la qual cosa representa una contribució del 0,3 %
al PIB de Catalunya. Aquest efecte es va generar directament (406 M€) i també indirectament i de
manera induïda (300 M€).»
«Quant a l’aportació al mercat de treball, el sistema públic d’R+D+I va contribuir a crear o mantenir
15.537 llocs de treball equivalents a temps complet: 11.040 ocupats ETC de manera directa i 4.497
ocupats ETC de manera indirecta i induïda.»
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2.3. IMPACTE TOTAL DEL SISTEMA PÚBLIC D’R+D+I A CATALUNYA DESAGREGAT PER
AGENTS
Per presentar la distribució de l’impacte per agents, aquesta se simplifica distingint entre, per una part,
els centres CERCA més les seves empreses participades, i, per una altra, la resta d’agents (CSIC, GISR,
institucions hospitalàries, centres tecnològics i parcs científics i tecnològics).
29

Els centres de recerca de Catalunya identificats com a centres CERCA6 són organismes independents
dotats de personalitat jurídica pròpia,7 impulsats i participats per la Generalitat de Catalunya,8 que
tenen per objecte principal la recerca científica d’excel·lència. Aquests centres han estat creats o
participats per l’Administració de la Generalitat juntament amb les universitats catalanes o altres entitats
públiques i privades.

6

D’acord amb el que disposa l’article 64.1 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol.

7

Els centres CERCA tenen diferents personalitats jurídiques: consorcis (CREAF, CRAG, CREI, CRM, CVC, CED, CIMNE, CTFC, ICAC, ICCC, IFAE i
IDIBAPS), fundacions (CMRB, CRG, AGROTECNIO, CTTC, HUVH IR, i2CAT, IC3, IPHES, ICRA, ICRPC, ICIQ, IRB Barcelona, IrsiCaixa, IRHSCSP, IEEC,
VHIO, IMIM, ICN2, ICP Miquel Crusafont, IBEC, ICFO, IRB Lleida, IJC, IREC, IDIBELL, IdIBGI, IGTP, IISPV, ISglobal i CMRB) i entitat de dret públic
sotmesa a dret privat (IRTA).

8

Els centres CERCA estan finançats, parcialment, per la Direcció General de Recerca, que destina un programa pressupostari a les seves despeses
estructurals. En determinats casos, també participen en el finançament dels centres altres ens de la Generalitat de Catalunya.
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Quan es considera l’impacte total (tant l’impacte directe com els impactes indirecte i induït), es constata
que els centres CERCA i les seves empreses participades van generar una facturació total de 775 M€ (un
66,3 % de tota la facturació), van contribuir al PIB català amb 475 M€ (67,4 %), van generar 278 M€ de rendes salarials (66,8 %) i van contribuir a crear o mantenir 11.275 llocs de treball a temps complet (un 72,6 %).
«Els centres CERCA i les seves empreses participades generen dues terceres parts de tot l’impacte estimat
per al sistema públic d’R+D+I de Catalunya.»9
Taula 2. Impacte total del sistema públic d’R+D+I de Catalunya per agents
Facturació

Contribució al PIB

Rendes salarials

Llocs de treball*

CENTRES CERCA**

775 M€

475 M€

278 M€

11.275

RESTA D’AGENTS

393 M€

231 M€

138 M€

4.262

1.168 M€

706 M€

416 M€

15.537

TOTAL

Font: AQR-Lab. Notes: *Llocs de treball equivalents a temps complet. Dades monetàries expressades en M€ (M€). **Recull de resultats dels
centres CERCA més les seves empreses participades.

Gràfic 6. Distribució de l’impacte total del sistema públic d’R+D+I de Catalunya per agents
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Font: AQR-Lab.
9

Recordem aquí la forma de càlcul utilitzada, mitjançant la qual gran part dels centres de recerca hospitalària i l’IRTA s’inclouen com a
centres CERCA.
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